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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

WWARSZAWIE

RDOS-14-WOOS-lI-MW-6613-205/09

Warszawa. dniai/.lisl<ipada 20IO

iu

O b w i c s z c z c n i

Regiona!rty Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawre, dzialajqc na podstawre ai1.
z dnia I4 czmvea I96() r. Kodwks postepowania adminis1raeyjnego (D/.. U. z. 200() r. Nr <)fi, poz. lfl7K zc
/in.). w zwi^zku z art. 38 ustawy z dnia 3 pazdzioniika 20()8 r. o uilosltjpiiianiu intbrmacji osrodouiskii i
jcgo oclironic. ud/ialc bpoteezerislwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddz.ialywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) z.awiadamia, ze w dnin $$, listopada 20IO r.. na wniosek z dnia 25
wrzcsnia 2009 r. Pana Staiiislawa Dmnchowskicgo - Pc!nomocnika Cjeneralnuj [)yrckcji I)mg Ki'ajowych i
Anlos!rad - wydana zostala decyzja o srodovviskimydi uwarunkowaniach dIa przedsi^wzipcia polegaĵ cego
na rt>:huciowic' tlrogi krujowej Nr 1 7 do paranw1row drogi ekspresawe| na odcinku od wqzlti ,, Liilwlska " iv

'j do grtmicy wojc'w6dztwu lut>elsklegO, : wylqczi'iik'iu fi"Ogmentu tirogi obejtttUfQeegO iMnifjqcif
CurwoliiHi.

.)cdnoczesnie zawiadamia si? vvszystkich zaintcrcsowanych o mozliwosci zapo/naiiia si^: z j c j lreseiq
w. siedzihic Rcgionalncj Dyrekcji Oelirony Srodowiska xv Warszawie, nl. Henryka Sicnkicuicza 3, pok. 305.
od ponicdzialkii do pia,lkn, w godz. 9"" - 1 5"".

Dane o ww. decyz.ji zamieszczono na stronie in(crnctowej organu.

REGlONALxfY
Ochrony Srpdowisnfw Warszawie

Ateksan

Do obwieszczeniawspos6b zwvczajowo prz_vjety Q4dni] w:
1. Ki:giynahici Ojrcktji Ochrony Srodowiska v/ Wars/awie
2. lJrz^dzie Gniiny W!azowna
3. Uiv,^dzie Miasta Olwock
4. Uiv.^d/ic Ciminy Cetestyn6w
5. lJrz^dziL'(itniny Kolbicl
f>. l Nv_vdzic MiaMa i Gminy PiIawa
7. Urz^dzie Gminy Garwolin
8. Ur/^dzie Gminy G6iv.no
4. Ur/vd/ie Gminy Sobolcvv
lO. Urzedzie Gminy Trojan6w
l I.Generalnej Dyrektji l)r6g Krajowych i Aulosirad w

!'o uplywic lernihiu obwieszczenia, zawiadomienie nalezy
iij(wiliHviii<' odestac na adres:
Rcgioiiahia Dyrckcja Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Mcnryka Sienkiewitv.a 3
00-015 Warezawa

wiowska

Wywieazono ilnia

/djetn dnia,.

Piccz^c Lir/ct

Podpis oraz picc/^c prat:ownika


